
RESUM NOFC. INSTITUT FORAT DEL VENT

Les classes: 

-  Les classes estaran obertes  a  primera hora del  matí,  però a l’hora del  pati és el
professor que surt de l’aula és que les ha de deixar tancades .  En acabar el pati, el
professor que entra a l’aula és el que ha d’obrir als alumnes. Puntualitat.
- Els professors de 1r d’ESO han de romandre a l’aula fins que arribi el professor de
l’hora següent.
- Un cop el professor hagi començat la classe, els alumnes no podran entrar a l’aula
llevat que presentin un justificant específic.
- El timbre indica l’inici i la finalització del temps de classe. Puntualitat.
- Hora d’entrada: la porta del centre es tancarà passat deu minuts de l’hora d’entrada.
Els  alumnes  que  arribin  més  tard  s’hauran  d’enregistrar  a  CONSERGERIA.  Després,
l’alumne ha d’anar a la sala de professors. Si el retard és continuat, els alumnes es
quedaran sense pati.
- L’assistència a classe és obligatòria;  les famílies han de justificar degudament per
escrit les absències que es produeixin en el termini més breu possible. A més a més, si
les absències són previsibles (visita al metge,,,) l’alumne informarà al seu tutor/a amb
anterioritat; en la resta de situacions, la família trucarà per telèfon.
- L’agenda (en format paper o virtual) és un instrument de treball: per anotar el deures
i  els  exàmens,  per  justificar  absències,  perquè  els  professors  mantinguin  una
comunicació amb les famílies,....  Cal ensenyar-la als pares i  al tutor quan faci  falta;
procurar  no  fer-hi  gargots. Les  faltes  d’assistència es  justifiquen  preferentment  a
través del Clickedu o mitjançant l'agenda personal.
- Els ordinadors personals han de romandre a l’aula durant les hores d’esbarjo. En cas
de canvi d’aula, l’alumne ha de portar l’ordinador degudament protegit a l’interior de
la seva funda i de la motxilla.
- A l’interior de l’aula hi haurà un calendari trimestral per anotar els exàmens, sortides,
…

Control d’assistència:

-  El  professor/a  anotarà  al  clickedu  les  faltes  d’assistència  dels  alumnes.  El  tutor
anotarà al clickedu les faltes d’absències previstes.
-Si  després  de  l’esbarjo  el  professor/a  observa  alguna  incidència  o  absència  no
controlada, avisarà al professor de guàrdia.
- Retards: Els timbres marquen l’inici i el final de les classes. Quan el professor tanca la
porta, l’alumne ja no pot entrar a l’aula. Si es tracta d’un retard justificat, l’alumne s’ha
de presentar al professor de guàrdia que és qui l’autoritzarà a entrar a classe



Activitats lectives Fora del centre:

- En començar el curs, les famílies han de signar l’autorització per a participar en les
activitats lectives que es fan fora del centre. Es fa un pagament inicial de les sortides
generals previstes al llarg del curs.
-Al  llarg  del  curs,  els  professors  informarà  per  escrit  a  les  famílies  sobre  les
característiques i condicions de cada activitat concreta. En cas que no s’hagi abonat es
demanarà als pares la quantitat necessària.
-Qualsevol nova activitat que es programi ha de ser consultada amb la Coordinadora
Pedagògica, per tal que no hi hagi coincidències

Esbarjos:

-  A les hores de pati tots els alumnes han de baixar al pati, excepte si un professor
indica el contrari i es fa responsable. En cas de pluja, cal baixar fins a la planta baixa.
-  En  acabar  la  classe  abans  de  l’esbarjo,  el  professor  vetllarà  perquè  els  alumnes
abandonin l’aula i tancarà la porta.
- Durant l’estona del primer esbarjo, la biblioteca estarà oberta per estudiar, llegir,...
(cal haver esmorzat abans d’entrar).
- Els alumnes de l’ESO no poden sortir del recinte escolar durant els esbarjos; qualsevol
situació particular ha de ser autoritzada per un professor. Els alumnes de batxillerat
poden sortir durant el primer esbarjo.
- Si durant les estones de pati algú es fa mal o es produeix algun conflicte, cal adreçar-
se al professor de guàrdia.

Els espais:

- L’aula:
- L’aula s’ha de mantenir en condicions.   Si es produeix algun desperfecte, el delegat
ho  ha  de  comunicar  immediatament  al  tutor  qui  ho  apuntarà  a  “incidències
informàtiques” o “de manteniment” en el clickedu . Si el desperfecte és intencionat o
fruit d’una negligència, el responsable o la classe n’haurà d’assumir la reparació
- En acabar les classes del dia i per facilitar la neteja, cada alumne ha de deixar la cadira
girada damunt la taula.

-Lavabos:
- Els  lavabos tenen un ús específic i no són zona de reunió.
- Els lavabos romandran tancats durant les hores de classe.  Si algun alumne ha de fer-
los servir, ha de demanar-ho al professor, anar a cap d’estudis perquè li donin la clau
del lavabo i apuntar el seu nom, grup i professor que li ha donat permís. Només es
donarà la clau dels lavabos en un cas d’urgència
- Cal mantenir-los nets i en bon estat; s’ha d’informar a consergeria o al tutor si hi ha
elements deteriorats.



- Els ordinadors:

- El professor és qui ordena, en cada moment, l’ús que s’ha de fer de l’ordinador: tenir-
lo  guardat,  engegar-lo,  connectar  a  la  xarxa,  baixar  la  tapa  per  seguir  les
explicacions,.... 
- Els ordinadors NOMÉS es poden fer servir a l’aula i a la Biblioteca; per tant, no es
poden fer servir els ordinadors als passadissos, al pati, al bar,....
- A les hores de pati els ordinadors es queden a l’aula. Les aules estan tancades.
- Els alumnes han de dur l’ordinador protegit amb la funda i tancat a la motxilla quan
van a les aules específiques.

- Normes d’ús per l’equipament de les aules  (PDI, ordinador, canó de projecció,...)

- L’equipament de les aules només pot ser utilitzat pels professors i professores del
centre  o  sota  la  seva  tutela.  Durant  cada  sessió  de  classe,  el  professor/a  és
responsable del seu bon ús i del seu manteniment en estat òptim.
- L’ordinador de l’aula el connecta el primer professor que el fa servir i es tanca en
acabar les classes del matí i les de la tarda / nit. El professor que té la darrera hora de
classe del matí i de la tarda / nit és el responsable d’aquesta actuació. 
Si l’aula es fa servir en horari de nocturn, el professor que fa la darrera hora de classe a
l’aula és responsable d’apagar-lo.
- El canó de projecció  s’apaga quan finalitza cada sessió de classe.
-  El  llapis  de  la  pissarra  digital  i  els  comandaments  de  l’ordinador  es  guarden  a
l'armariet de l'aula. Cada professor disposarà d’una clau i serà responsable de recollir
el material en acabar la sessió de classe.
- Quan tots els alumnes del grup marxen de l’aula, el professor sortint ha de tancar
l’aula. El Delegat de classe avisarà també al professor de la situació. 
- Els ordinadors, PDI, canó de projecció, altaveus i altre maquinari que hi hagi instal·lat
a les aules, és d’ús exclusiu dels professors. Els alumnes només els poden fer servir
amb autorització expressa d’un professor.

Qüestions generals:

- No es pot menjar ni beure res dins de l’edifici escolar.
- Està prohibit fumar en tot el recinte escolar (edifici, patis, cantina); tampoc no es pot
consumir cap tipus de substància estimulant o estupefaent.
Mòbils i altres aparells:
Els mòbils han d’estar desconnectats i desats a la motxilla .A dins de l’edifici no es pot
fer ús d’ells.. L’incompliment d’aquesta norma es considera una falta. Si la família s’ha
de comunicar amb el seu fill, ho ha de fer a través del telèfon del centre (936911200).
Si un mòbil és requisat per un professor, ho ha de portar a la Cap d’Estudis que ho
tornarà a l’alumne al final del matí.  Si torna a passar una altra vegada, els pares han de
venir a recollir-ho. A la tercera vegada els pares han de reunir-se amb la cap d’estudis.
Altres aparells electrònics només es poden utilitzar amb autorització d’un professor.



Incidències al llarg de la jornada escolar

- Els professors, el tutor o el cap d’estudis informaran als alumnes si es produeix cap
canvi en l’organització lectiva.
-  Durant totes les hores de classe i  també durant els esbarjos, hi  ha professors de
guàrdia per atendre les incidències que es puguin produir.
- En cas d’absència d’un professor, els alumnes han de romandre a l’aula fins que arribi
el professor de guàrdia i els doni instruccions. 
- Si un alumne és expulsat de l’aula per mantenir un comportament inadequat, s’ha de
presentar al professor de guàrdia (amb la feina assignada)  i seguir les instruccions que
aquest li doni.
- Si un alumne es troba malament, ha d’informar al seu professor o al professor de
guàrdia;  aquest  prendrà  les  mesures  oportunes  (avisar   la  família  o  actuar  pel
procediment d’urgència).
-  Si  un  alumne  ha  de  sortir  del  centre  durant  l’horari  lectiu,  ha  de  portar  una
autorització escrita de la família. Pels estudiants de primer i segon ESO, en cas que la
família  no  els  vingui  a  recollir,  cal  també  una  trucada  telefònica  comunicant  la
incidència. 
-  L’institut no es fa càrrec de les pèrdues o desaparicions d’objectes personals dels
alumnes.

Ensenyaments post obligatoris: batxillerat

- La inassistència injustificada a classe durant un període superior a 15 dies comportarà
l’anul·lació de la matrícula.
-  Les  convocatòries  d’exàmens  es  pacten  amb  els  professors;  els  alumnes  han
d’informar  en  el  moment  que  s’acorda  la  data  si  tenen alguna  activitat  ineludible
(visita especialista mèdic, per exemple). Es fan exàmens trimestrals.
- En cas de malaltia el dia que s’ha de realitzar un examen, la família ha de trucar a
primera hora del  matí per notificar  la incidència;  posteriorment haurà de justificar
l’absència per escrit. En tant que l’avaluació al batxillerat és contínua, és potestat del
professor autoritzar la realització després d’una convocatòria específica.
-  Els  estudiants  de  1r.  i  2n.  curs  que  fan  “assignatures  soltes”  poden  utilitzar  la
biblioteca durant les estones que els puguin quedar lliures.

Mesures correctores i sancionadores

Les faltes lleus i greus són determinades per la comissió de disciplina (consens entre
tutor, equip docent, coordinador i cap d’estudis).  El professor que detecti alguna falta
de  l’alumnat  ha  de  comunicar-ho  al  tutor,  que  serà  l’encarregat  de  realitzar  les
gestions  necessàries  per  imposar  la  sanció.  Important  deixar  constància  de  la
incidència al clickedu.



En cas  d’Incidències  i  expulsions   i  segons  la  gravetat  de la  sanció la  comissió  de
disciplina  valorarà  la  sanció.  (Exemple  orientatiu:  5  incidències  =  una  tarda  i
3 expulsions = un dia a casa).
Sortides: la comissió de disciplina  i el responsable de la sortida podran decidir la no
assistència d’un alumne a una sortida programada en base al seu comportament.

Guàrdies

A cada hora , inclosos els dos patis, hi ha assignats un grup de professors. La seva feina
és:

-En horari de classe: 
1. Recórrer el centre per veure les possibles incidències no previstes.
2.  De  manera  rotativa,  els  professors  hauran  d’anar  a  cobrir  les  absències  del
professorat que es puguin produir.
3. Apuntar en la llibreta de guàrdies les absències del professorat així com el nom dels
alumnes expulsats.
4. De manera rotativa, un professor de guàrdia ha de  mantenir als alumnes expulsats
en la saleta d’expulsats perquè facin els  deures determinats  pel  professor que l’ha
expulsat .

-En el pati: cada professor té assignada una zona del pati per controlar als alumnes.
Aquestes zones van variant cada setmana.
La llibreta de guàrdies dels professors, que està a la sala de professors, té determinat
un torn rotatori.


